Onkologii (WCO) przeprowadziáa 2 akcje informacyjno-edukacyjne dla studentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki PoznaĔskiej, podczas których
informowano o szkodliwoĞci palenia tytoniu, kosztach zdrowotnych i ekonomicznych palenia
oraz wykonywano pomiary zawartoĞci tlenku wĊgla w wydychanym powietrzu za pomocą
smokerlyzera. Uczestników akcji (studentów i kadrĊ pracowników) zaproszono do udziaáu
w konkursie pod hasáem „ Palisz? Rzuü palenie i Īyj wolny!”. Nagrody ufundowaáo WCO.
- Projekt „OdĞwieĪamy nasze miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities), realizowany od
1 paĨdziernika 2011 roku do 30 wrzeĞnia 2013 roku, skierowany jest do dorosáej czĊĞci
spoáeczeĔstwa. Jego celem jest wzmocnienie realizacji zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed nastĊpstwami uĪywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.
z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm.).
W ramach projektu pracownicy WSSE w Poznaniu przeprowadzili 5 szkoleĔ dla funkcjonariuszy
policji i straĪy miejskiej w 5 miastach: ChodzieĪy, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp.
i Poznaniu, w których uczestniczyáo 150 osób oraz 1 szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w którym udziaá wziĊáo 88 funkcjonariuszy.
Pracownicy pionu oĞwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE woj. wielkopolskiego
zorganizowali 51 szkoleĔ w zakáadach pracy (dla 1485 osób) obejmujących zagadnienia
dotyczące szkodliwoĞci palenia tytoniu oraz przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku
o ochronie zdrowia przed nastĊpstwami uĪywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Rys. 11. Spotkanie w Banku Spóádzielczym
w Sáupcy

Rys. 12. Szkolenie w nadleĞnictwie w Grodzisku
Wlkp.

Przestrzeganie przepisów w/w ustawy oceniono w 25506 obiektach w tym w: 4220
przedsiĊbiorstwach podmiotów leczniczych, 3843 jednostkach organizacyjnych systemu
oĞwiaty, 162 jednostkach organizacyjnych pomocy spoáecznej, 123 uczelniach wyĪszych, 10345
zakáadach pracy, 928 obiektach kultury i wypoczynku, 2669 lokalach gastronomiczno–
rozrywkowych, 317 obiektach sáuĪących obsáudze podróĪnych, 167 pomieszczeniach obiektów
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sportowych oraz 2732 innych pomieszczeniach uĪytku publicznego. Za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy naáoĪono 13 mandatów na áączną kwotĊ 2800 zá.
Wszystkie programy o tematyce antytytoniowej skierowane do dzieci, máodzieĪy i dorosáych
realizowane byáy zgodnie z zaáoĪonymi celami i cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem ze strony
odbiorców.
X.2.4. ĝwiatowy DzieĔ Zdrowia – 7 kwietnia 2012 roku
W 2012 roku hasáem ĝwiatowego Dnia Zdrowia byáo: "Starzenie siĊ i zdrowie". Obchody
ĝwiatowego Dnia Zdrowia miaáy na celu zwrócenie uwagi na problem starzenia siĊ
spoáeczeĔstwa i wynikających z tego zmian w demografii ludnoĞci Ğwiata oraz na potrzebĊ
prowadzenia edukacji w tym zakresie. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w

Poznaniu

zorganizowaáa

konkurs

fotograficzny

pod

hasáem:

„Starzenie

siĊ

i zdrowie w obiektywie”. Jego celem byáo udokumentowanie pozytywnych aspektów Īycia ludzi
starszych w róĪnych okresach Īycia. SpoĞród 95 prac konkursowych 3 zostaáy nagrodzone
i 3 otrzymaáy wyróĪnienia.
Rys. 13. ZwyciĊska praca konkursu fotograficznego „Starzenie siĊ i zdrowie w obiektywie”

X.2.5. Projekt „BądĨmy zdrowi – wiemy, wiĊc dziaáamy”
Projekt „BądĨmy zdrowi – wiemy, wiĊc dziaáamy” byá pierwszym
projektem realizowanym w tak szerokim zakresie przez pracowników
PIS woj. wielkopolskiego, dofinansowanym ze Ğrodków finansowych
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
dziĊki wsparciu udzielonemu przez IslandiĊ, Lichtenstein oraz NorwegiĊ. Celem Projektu jest
zmniejszenie liczby dzieci i máodzieĪy zagroĪonych otyáoĞcią, nadwagą i chorobami
dietozaleĪnymi poprzez zwiĊkszenie ĞwiadomoĞci spoáecznej dotyczącej wpáywu Īywienia
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i aktywnoĞci fizycznej na zdrowie oraz ksztaátowanie wáaĞciwych nawyków i umiejĊtnoĞci
prozdrowotnych.
W 2012 roku w ramach projektu zorganizowano 71 festynów dla dzieci przedszkolnych
z udziaáem kadry pedagogicznej, rodziców i opiekunów (okoáo 5000 osób), 34 szkolenia dla 930
uczniów szkóá gimnazjalnych, 7 szkoleĔ dla 106 pedagogów.
Rys. 14. Festyny realizowane w ramach Projektu (PSSE Nowy TomyĞl, Sáupca, Ostrzeszów)

Ogáoszono II edycjĊ konkursu na plakat pod tytuáem „BądĨmy zdrowi” dla uczniów I, II i III
klas szkóá gimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego. Regulamin konkursu zostaá przekazany
do wszystkich szkóá gimnazjalnych. Na etap powiatowy wpáynĊáo ogóáem 198 prac. Do
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przesáano 31 prac (plakaty
autorstwa laureatów I miejsca etapu powiatowego).
Rys. 15. ZwyciĊskie prace II edycji konkursu na plakat „BądĨmy zdrowi”

Nagrody rzeczowe dla finalistów I, II i III miejsca oraz dla osób wyróĪnionych na etapie
powiatowym i wojewódzkim konkursu ufundowaáa WSSE w Poznaniu.
Na potrzeby Projektu przygotowano 350 gadĪetów i materiaáów reklamowych oraz 7660
upominków na imprezy Ğrodowiskowe, które w istotny sposób uatrakcyjniáy prowadzone
dziaáania, a takĪe zachĊciáy odbiorców do czynnego uczestnictwa. Dziaáania edukacyjne
wspomagane byáy na interaktywnej stronie internetowej Projektu – www.badzmyzdrowi.pl.
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